
Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
 
2013. január 14-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyv (kivonat) 
 
Jelen vannak:  Szegedi Ferenc polgármester 
                          Kovács Károly alpolgármester          
                          Néber Szilveszter alpolgármester 
                          Gregor Zoltán települési képviselő 
                          Kenessey Rudolfné települési képviselő 
                          Tóth Tamás települési képviselő 
                          Vígh Györgyné települési képviselő 
 
                          László Piroska körjegyző 
                           
Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra 
Az ülés befejezésének időpontja: 19:15 óra  
 
N A P I R E N D : 
 
     1.) Önkormányzat vagyona az adósságrendezést érintően 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     2.) Közétkeztetést érintő szerződés  
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     3.) Önkormányzat tulajdonában lévő Peogeot személygépkocsi használata 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     4.) Termálfürdő üzemeltetése 
          Előadó: Szegedi Ferenc polgármester 
     INTERPELLÁCIÓ 
 
Határozatai: 
1/2013.(I.14.) Ök. határozat 
 
           Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszteletteljes kéréssel fordul a Zala  
           Megyei Kormányhivatal Vezetője és a Belügyminiszter Úr felé, hogy az  
           adósságrendezési eljárásban  a vagyonértékesítést érintően az önkormányzat             
           forgalomképes vagyona, és a kizárólagos tulajdonát képező „tanuszoda és termálfürdő”  
           megnevezésű ingatlanát, mely a Gelse ingatlan nyilvántartásban a 110 hrsz alatt  
           nyilvántartott, a Magyar Állam   javára felajánlja. 
           1.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MÁ javára történő  
                felajánlás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a tárgyalásokat      
                kezdeményezze, és az önkormányzat érdekét képviselje. 
           Határidő: folyamatos, értesítésre: 2013. január 31. 
           Felelős : Szegedi Ferenc polgármester 
              
2/2013.(I.14.) Ök. határozat 
 
               Gelse Község Önkormányzata a Zalaegerszegi Törvényszék 4.G40.114/2012/14.  
               szám alatti ítélete ellen, mely a Gelse Gasztro Kft. 8774 Gelse, Kossuth Lajos utca  
               53. szám alatti alperes elleni szerződés létre nem jöttének, érvénytelenségének  



 2 

               megállapítása stb. iránti perében hozott,  fellebbezést  nyújt be. 
               1.) A képviselő-testület meghatalmazza Dr. Tóth Csaba Ügyvédi Iroda (9700  
                    Szombathely, Király u. 31. 1/5., Dr. Tóth Csaba ügyvédet a fellebbezés  
                    benyújtására, és a jogi képviselet ellátására. 
               Határidő: értesítésre: 2013. január 15. 
               Felelős : László Piroska körjegyző 
 
3/2013.(I.14.) Ök. határozat 
 
             A képviselő-testület a Peogeot típusú, KYR 137 forgalmi rendszámú  
             személygépkocsi magáncélra történő igénybevételét nem engedélyezi. 
             1.) Utasítja a körjegyzőt, hogy a gépjármű magáncélra történő igénybevételére nem  
                  kerülhet sor. Hivatali célra történő igénybevételt elsősorban a körjegyző, távolléte                  
                  esetén a polgármester engedélyezi. 
           Határidő: értesítésre: 2013. január 15. 
           Felelős : László Piroska körjegyző 
 
4/2013.(I.14.) Ök. határozat 
 
             Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  
             érdemi tárgyalást folytasson a tanuszoda és termálfürdő üzemeltetésére vonatkozóan,  
             hogy annak  megnyitására minél előbb sor kerülhessen. 
             Határidő:  2013. január 31. 
             Felelős : Szegedi Ferenc polgármester 
 
5/2013.(I.14.) Ök. határozat 
 
            A képviselő-testület és az interpelláló települési képviselők az interpellációra adott  
            választ elfogadják. 
            1.) A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy folytasson tárgyalást a házi                          
                 segítségnyújtást ellátó gondozónővel, mely szerint megbízási szerződés formájában  
                 vállalná-e a szociális étkeztetésben részesülők felé az ebéd kiszállítását. A  
                 megbízási díj összege maximum 25.000.- Ft lehet. 
            Határidő: 2013. január 31. 
            Felelős : szerződéskötésre: Szegedi Ferenc polgármester 
            2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Saubermacher Kft.  
                 Vezetőjét írásban keresse meg, jelezve felé a lakosság igényét, mely szerint a heti  
                 rendszerességgel történő hulladékgyűjtés esetén adjon lehetőséget az igénylők felé  
                 kisebb hulladékgyűjtő edény rendszeresítésére. 
           Határidő: 2013. január 15. 
           Felelős: Szegedi Ferenc polgármester 
 


